04

nr.
Jaargang 4 // mei 2010

De Glazen Bal van
Gerard Idema

Aan de stamtafel

Peter Zonneveld neemt
afscheid met promotie

Groen Gras
Limmen F5 FC Velsenoord F2
Reportage

De voetbalhelden
van Uitgeest

Uit de oude doos

Peter van Splunter:
buitenspelkoning van SCC

Het ballenhok • All Stars Alcmaria Victrix 3 • een-tweetje met…

LEVEND TAFELVOETBAL – Weer eens wat anders...
Aan het einde van het seizoen stelt Fun Center Kart World Limmen een arrangement beschikbaar voor het team
(ook het vrouwenteam) van de topscorer. Maar wat valt er precies te beleven?
Fun Center Kart World Limmen biedt meer dan karten alleen. Met totaal vijftien spetterende activiteiten is er genoeg
te beleven voor jong en oud! Of het nu gaat om familiefeestjes, bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten of uitjes voor sportverenigingen, iedereen kan er terecht!
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Voor de voetbal liefhebbers is het Levend Tafelvoetbal een leuke manier om aan de teamspirit te werken. Het spel wordt
gespeeld in twee teams van zes personen, die allen worden vastgesnoerd aan het plafond. Op deze manier wordt de bewegingsvrijheid zeer beperkt, net zoals bij de poppetjes uit het echte tafelvoetbal spel. Om nu te kunnen winnen zul je
goed samen moeten spelen, terwijl er tegelijkertijd veel wordt gevraagd van je lachspieren!
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Eregalerij der kampioenen

Uiteraard zal het Levend Tafelvoetbal niet ontbreken in het arrangement voor de topscorers, maar wat daar nog meer bij
zit blijft een verrassing. Wil je toch alvast weten wat de mogelijkheden zijn? Kijk dan even op www.kartworld.nl
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Aan de
stamtafel bij
Van Ruysdael

Uit de
oude doos

Beste voetballiefhebber,

Zaan Reklame:
Van alle markten thuis. Full-service reclamestudio voor
directe communicatie en uitvoering van alle voorkomende
werkzaamheden ten behoeve van uw bedrijfsvoering!

VOOR AL UW

Het voetbalseizoen is bezig met zijn laatste stuiptrekkingen. Een aantal clubs heeft bij het ter perse gaan van het laatste
nummer van het seizoen nog uitzicht op promotie en er staan nog een paar toernooien op de rol.

BROCHURES • LEAFLETS • MAILINGS •

Daarna blijft het nog even spannend, want hoe gaan de selecties er het komend seizoen uitzien? Van een aantal spelers
is het nu al bekend dat ze hun sportieve heil ergens anders gaan zoeken, maar het gonst natuurlijk ook van de geruchten.
Ik ben benieuwd wat er straks van die wandelgangenverhalen daadwerkelijk blijkt te kloppen. Op 16 juni weten we wie de
grote winnaars en wie de verliezers zijn geworden van de transferperiode.

POSTERS • HUISSTIJLEN • ADVERTENTIES
• NIEUWSBRIEVEN • PRODUCT- EN PRIJSKAARTEN • UITNODIGINGEN • SCHERPE

Witte Paardweg 52 – 1521 PV Wormerveer
(T) 075 - 642 78 63 – (F) 075 - 642 78 65
(E) info@zaanreklame.nl – (I) www.zaanreklame.nl

DRUKWERKPRIJZEN

•

PLAATSINGEN

•

Ik wens u veel plezier met het blad, in het veld en langs de lijn.

DIGITALE PRINTSERVICE • BELETTERINGEN
DOORDRUKBLOCKS • SPANDOEKEN • ETC.

BROCHURES – LEAFLETS – POSTERS – HUISSTIJLEN – ADVERTENTIES – DRUKWERK – PRINTSERVICE – BELETTERING

Arthur Oosthoek
Hoofdredacteur RegioVoetbalMagazine

Colofon: RegioVoetbalMagazine is het gratis maandblad voor de voetballiefhebber en verschijnt acht keer per jaar.
RegioVoetbalMagazine Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47 redactie@regiovoetbalmagazine.nl www.regiovoetbalmagazine.nl
HOOFDREDACTIE Arthur Oosthoek (arthur@regiovoetbalmagazine.nl)
ART DIRECTION EN VORMGEVING SWATvertising, Heemskerk
fotografie: Piet Bakker, Alex Beek, Daphne Beers, Erik Gevaert, Suzanne van Langen, Orange Pictures, Elja Tepper en Hein Tromp.
ColumnisT: René Vermeer. DRUK Ten Brink, Meppel SALES&MARKETING Arthur Oosthoek (sales@wowpublishing.nl)
REALISATIE WOW Publishing, Postbus 264, 1900 AG Castricum, Telefoon 0251 67 46 47, info@wowpublishing.nl, www.wowpublishing.nl
VERSPREIDING RegioVoetbalMagazine wordt verspreid via de voetbalclubs in Heerhugowaard, Alkmaar, Koedijk, Sint Pancras, Egmond aan den Hoef, Egmond aan
Zee, Egmond-Binnen, Heiloo, Limmen, Akersloot, Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord. Verdere verspreiding vindt plaats via
benzinestations, kapsalons, snackbars, diverse wachtruimten en grand cafés.
Niets uit deze uitgave mag, op welke wijze dan ook, worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en andere
belanghebbenden.
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n van het Internationale Cor
Wat is de reden van het sponsore
Groenewegen Toernooi?
nt dat door heel veel enthousi‘Het ICGT is een prachtig eveneme
georganiseerd. Het is leuk om
aste vrijwilligers succesvol wordt
kunnen leveren.’
als bedrijf daar een bijdr age aan te
ijdrage?
Hoe hoog is de jaarlijkse sponsorb
diverse goede doelen en
ijks
jaarl
unt
rste
onde
t
sloo
‘Hotel Aker
spor tieve evenementen.’

Wordt uw bedrijf van de
sponsoring zakelijk veel
wijzer?
‘Ik denk dat je altijd moet sponsoren met je gevoel en niet altijd
moet denken aan wat je er voor
terugkrijgt.’
Wat is uw beste herinnering
aan het toernooi?
‘De meest bijzondere teams
de afgelopen jaren vond ik de
Afrikaanse teams Ajax Cape
Town en Burkina Faso. Deze
mensen hebben in zekere zin de
uitnodiging voor deelname het
meeste nodig om zich te kunnen
profileren in het buitenland.
Daarom is het mooi dat dit jaar
Senegal meedoet.'

Wie gaat het toernooi winnen en
waarom?
‘Ik denk dat Korea gaat winnen, aangezien
zij al twee weken voor het toernooi in ons
hotel aanwezig zijn. Met zo’n lange voorbereiding moet je zeker wel winnen, haha.’
Welke club wilt u graag een keer op het
toernooi begroeten en waarom?
‘Barcelona aangezien deze club volgens
mij de beste jeugdopleiding ter wereld
heeft. Kijk maar eens naar de namen
van het eerste team, zeker de helft komt
uit de eigen jeugdopleiding!! Dit zie je bij
geen enkele andere topclub.’
Wat verwacht u van FC Uitgeest op het
toernooi?
‘Ik hoop dat ze het net als vorig jaar weer
goed doen! Maar ik ben bang dat het,
gezien de sterke tegenstanders, dit jaar
erg moeilijk wordt.’

column End of the season

Het moet gevierd worden. Steeds
vaker zie je daarbij het ritueel van
de ‘platte kar’. Een bevriende boer
wordt bereid gevonden zijn trekker
en een aanhanger, waar vorige week
nog de mest mee werd uitgereden,
af te staan om het kampioensteam
door dorp of stad te rijden.
In toenemende mate is dat een
triest en gênant gebeuren aan het

pagina 4

Alcmaria Victrix 3
Foto: Alex Beek

Ben van der valk,
directeur Van der Valk
hotel akersloot,
een van de subsponsors
van het Internationale
Cor Groenewegen
Toernooi.

Kampioen, net geen kampioen,
gedegradeerd of er gewoon in gebleven. Net als in het echte voetbal
worden de prijzen aan het einde van
het seizoen verdeeld. Vooral kampioen worden is leuk. De meeste
voetballers maken dat niet zo vaak
mee en als het je dan overkomt, na
een seizoen lang ploeteren, ben je
in de wolken.

All Stars

worden. De buurt kijkt niet meer op
of om. Vorig weekeinde was de F5,
de D3 en dames 4 ook al met veel
geschreeuw, getoeter en een veel
te harde beat uit een erbarmelijke
geluidsinstallatie langs gekomen.
Kampioenen aller steden en dorpen: het is tijd voor iets nieuws.
Laten we onze buurtgenoten niet
meer lastig vallen met iets wat
van ons is. Direct na afloop van de
kampioenswedstrijd worden de
spelers van het kampioenselftal
ouderwets op de schouders genomen. In de kleedkamer wordt
een fles champagne geopend en
die wordt voor de verandering
opgedronken in plaats van leeggespoten. Daarna gaat het gehele
team aan een lange tafel in je kantine zitten, wordt de tegenstander

Iedere club heeft ze: teams die al
jaren samen voetballen en waarbij
het plezier voorop staat. Winnen is
leuk, verliezen vervelend, maar de
paniek slaat pas echt toe als de tap
leeg is.
RegioVoetbalMagazine zet iedere
maand zo’n team in de schijnwerpers. Deze maand het derde van
Alcmaria Victrix.
Als je vindt dat jouw team bestaat uit
echte All Stars en een plek in deze
rubriek meer dan waard is, stuur dan
een e-mail met motivatie naar
redactie@regiovoetbalmagazine.nl

De afvallende bal

uitgenodigd voor een drankje, zijn er
flink wat partyhapjes en wordt een
eigen gemaakt kampioenslied ten
gehore gebracht, dat luidkeels en
door het gehele team, in de maat,
en ten overstaan van alle overige kantinebezoekers ten gehore
wordt gebracht. Na het lied wordt
nog éénmaal en voor het laatst
dit seizoen de clubyell uitgeschreeuwd:
’Hiep hoi, hiep hee’
‘Samen strijden, ok’
‘Sha, la, la, la’
‘Winnen zullen we weldra’
‘Hop, hop, hop’
‘Scheids en tegenstander waren
top’

Bovenste rij v.l.n.r: Marco Eerdhuijzen, Roland Goossen,
Marcel Combee, Rob Bijl, Harry Neuteboom,
Martijn Helder, td Patrick de Wijn, Albert Hoes,
Robin Schilder, Menno Koeman, Kasper van der Born,
Eric Bruseker, Leon Schouten en Ebbo Voorhout.
• Na een flitsend seizoen heeft Alcmaria Victrix 3 (binnen
de club ook wel ’t Gouden Derde genoemd) de titel binnen
gehaald. Het team, bestaande uit voornamelijk ex-eerste
elftalspelers, stelde het kampioenschap op zondag 25 april
via een ogenschijnlijk eenvoudige 6-3 overwinning veilig.
• Menig tegenstander, waarvan de gemiddelde leeftijd over
het algemeen 15 jaar jonger was dan de geslepen selectie van nieuwbakken technisch directeur De Wijn, werd
met veelal oogstrelend combinatievoetbal van de mat
gespeeld. Ondanks vele, soms langdurige, blessures in
de tweede seizoenshelft, kwam het kampioenschap geen
moment in gevaar. Elke zondag wist De Wijn z’n formatie
op bevlogen wijze te inspireren. Ruimte voor verslapping,
iets dat je toch vaak ziet bij teams met louter volgevreten
vedettes, was er absoluut niet.

Onderste rij v.l.n.r.: Patrick voor den Dag, Ron Stoop,
Barry Goudsblom, Rolf Huese, Lars Brakenhoff en
Stefan de Wit.

• Grote vraag binnen de club is dan ook, of De Wijn behouden kan blijven voor dit sterrenensemble of dat hij toch zal
zwichten voor een lucratief aanbod vanuit het voormalig
DSB stadion op het moment dat Marcel Brands zijn biezen
pakt. Vooralsnog gaat de bejubelde ploeg ervan uit dat zij
ook komend seizoen kan rekenen op de alom geprezen td.

de glazen

bal
van Gerard Idema

Vanwege het Internationale Cor Groenewegen Toernooi (ICGT) in het
vierde nummer van RegioVoetbalMagazine de Glazen Bal van Gerard
Idema, voorzitter van de Stichting Voetbalpromotie Uitgeest die het
ICGT jaarlijks organiseert. Idema voorspelt de uitslagen van de
volgende wedstrijden op het ICGT:
FC Uitgeest A1
SC Heerenveen A1
FC Utrecht A1
Zuid-Korea
KSC Lokeren

- Cruz Azul A1 		
- Clube Atlético Mineiro		
-	SC Heerenveen A1		
-	Senegal		
- Japan		

1-1
0-2
1-1
4-0
1-2

Kampioenen, geef het voetbal zijn
kampioenschap weer terug.
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Eregalerij

der kampioenen

KSV vrouwen

Foto Suzanne van Langen

feliciteert de kampioenen
van de regio
Hugo Boys

Meervogels’31

De Foresters
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Foto Daphne Beers

Foto Erik Gevaert

Foto Piet Bakker

SV Beverwijk

Foto Elja Tepper
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de DDR de grote favoriet voor de eindzege. Waar de favoriet teleurstelde,
maakte VVU het onmogelijke waar door
in de finale het sterke Roodenburg met
2-1 te verslaan.
Eric Bijlsma, toen aanvoerder van VVU,
weet nog dat hij de volgende dag wakker werd met de medaille om zijn nek.
‘Wij hadden geen moment het idee dat
we het toernooi konden winnen. Iedereen had het jeugdteam van de DDR in
de finale verwacht en ineens stonden
wij van het nietige VVU daar’, schetst
Bijlsma de toen heersende gedachte.

De voetbalhelden

van Uitgeest

De kans dat FC Uitgeest ooit nog winnaar wordt van het ICGT is misschien
nog wel kleiner dan de mogelijkheid op een Nederlandse club die de
Champions League wint. Maar zeg nooit, nooit. In het jaar dat Oranje
Europees kampioen werd, won het Oranje van Uitgeest, USVU, onverwacht
het ICGT. Twee jaar later verraste VVU vriend, vijand en zichzelf door het
toernooi op haar naam te schrijven. Met de jubileumeditie voor de deur
blikken Gerben Tromp en Eric Bijlsma, twee Uitgeester voetbalhelden
van weleer, en hun trainers Ber Dekker en Wout Gerrits, terug op deze
unieke prestatie.
Hoewel het deelnemersveld in 1988
nog niet zo sterk was als de laatste
jaren het geval is, sierden met Fremad
Amager, de oude club van Sören Lerby
en Frank Arnesen, en SK Vöest Linz
toch ploegen van naam het affiche.
Met de toernooiwinst presteerde USVU
dus boven verwachting, al voetbalden
de Uitgeesters uitstekend. Gerben
Tromp was in 1988 de aanvoerder van
USVU. ‘Het waren drie fantastische
dagen’, blikt Tromp met genoegen terug
op de pinksterdagen van toen.
Dagblad Kennemerland noemde de
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eindzege verdiend. Volgens de krant
speelde USVU technisch hoogw aardig,
doelgericht en slagvaardig voetbal.
Tromp: ‘We waren vooral een team.’

De helden van VVU in 1990.
Staand van links naar rechts:
Wim de Vries, Marcel Meijer, Peter van
der Slikke, Marcel Molena ar, Rachid
van Velzen, Eric Bijlsma, Vincent van
den Berg, Mark Postma en trainer Wout
Gerrits.
Gehurkt van links naar rechts:
Jurg Bosman, Rens Bangma, Jan Bart
Broekhuijzen, Edo Bosman, Ed van Berge,
Lars Bosman, Kehmal Karaman, Robbie
van Leeuwen en Ron van Berge.

zouden gaan. Het was namelijk erg
warm die dag. Je kon die finale kleur
geven, een gouden kleur.’
SK Vöest Linz was in de finale de tegen
stander. ‘Zij waren sterker dan wij’,
geeft Tromp toe. ‘Gert Jan van Tunen
hield een paar ballen die onhoudbaar
leken. Wij kwamen twee keer voor hun
keeper en scoorden één keer. Dat was
genoeg voor de overwinning.’

De contouren voor de eindzege tekenden zich vooral af op zaterdag. Fremad
Amager, vooraf een van de favorieten, werd met 2-0 verslagen en Union
Ansfelden kreeg 5-0 klop. ‘We speelden
die zaterdag echt goed en groeiden in
het toernooi’, weet Tromp nog goed.

Tromp is realistisch genoeg om de
toernooiw inst in het juiste perspectief te plaatsen. ‘Het niveau van de
tegenstanders van toen, valt niet te
verg elijken met de kwaliteit van de
ploegen die tegenwoordig deelnemen.
Maar hoe je het ook wendt of keert: je
bent eerste, je staat op een lijstje en
er wordt dan niet meer gekeken naar
wie de tegenstanders waren.’

‘Toen we op maandag de finale haalden, hebben we getwijfeld of we al bier
gingen drinken of dat we er vol voor

Twee jaar later was in een deelnemersveld met onder meer Cambuur, DS’79
en Fremad Amagar, de jeugdploeg van

Het besef dat de door Wout Gerrits
getrainde ploeg ver zou kunnen komen,
drong volgens Bijlsma door toen in
de kwartfinale DWV werd verslagen,
waarna SK Vöest Linz in de halve finale
de volgende hobbel was. ‘Die wedstrijd
wonnen we na strafschoppen. Wij benutten de eerste drie strafschoppen en
zij misten drie keer op rij. Alle hulde aan
onze keeper Vincent van den Berg.’
De sleutel tot het succes zat hem misschien wel in het mijden van de feesttent. ‘Vanwege het toernooi hebben
we het rustig aan gedaan’, bezweert
Bijlsma. ‘Maar na de finale hebben we
dat dubbel en dwars ingehaald.’

benaderd. Ik heb ze voorgehouden om
lekker te gaan voetballen en dan zien
we wel hoever we komen,’ herinnert
Dekker zich nog.

ook nog dat keeper Gert Jan van Tunen
op zaterdag de laatste wedstrijd moest
laten schieten omdat hij de koeien
moest melken.’

‘Keeper Gert Jan van Tunen moest de laatste wedstrijd
laten schieten, omdat hij de koeien moest melken’
Dekker blijft bescheiden als zijn eigen
rol ter sprake komt. ‘Ik kan wel allerlei
grote verhalen ophangen, maar dat is
onzin. Een trainer is afhankelijk van
de spelers die hij tot zijn beschikking
heeft. USVU vormde toen een hecht
collectief en Hans Starreveld, Marcel
van Assema en Erwin Meijer waren
wel bepalende spelers. Dat de pers
lovend over ons schreef, streelde mij
wel’, erkent Dekker.

Dekker ziet de finale voor een groot deel
nog voor zich. ‘Die overwinningsroes
werkte als doping en in een finale moet
je mazzel hebben. Tegen SK Vöest Linz
bleef het lang 0-0. Ik had Edward Smit
als wissel. Bij die jongen was het alles
of niets. Ik had een gelukkige hand van
wisselen, want ik bracht Smit in en bij
een van zijn eerste balcontacten maakte
hij een actie, waarna Marco Vredenburg
het enige doelpunt scoorde.’

Hoewel al tweeëntwintig jaar geleden, kan Dekker zich enige feiten
haarfijn voor de geest halen. ‘Op zaterdag speelden we met een aantal
B-junioren, omdat een aantal spelers
moest werken’, vertelt de in Limmen
woonachtige oefenmeester alsof het
toernooi gisteren is gespeeld. ‘Ik weet

Twee jaar later voegde Wout Gerrits
als beginnend trainer voor V VU een
nieuw hoofdstuk toe aan de ICGTgeschiedenis. ‘Ik heb dat toen als een
flow ervaren. Pas jaren later realiseerde je hoe belangrijk die toernooiwinst
voor de club en het voetbal in de regio
was. Toen ik drieënhalf jaar ge-

Eric Bijlsma en Gerben Tromp kussen nogmaals de beker die zij ooit wonnen.
Foto: Orange Pictures

Eric Bijlsma beschouwt de toernooiwinst toch wel als het hoogtepunt van
zijn carrière. ‘Ik had daarna moeten
stoppen haha. Ieder jaar als het toernooi wordt gespeeld, denk ik eraan
terug. Eigenlijk besefte ik pas een jaar
later dat wij een bijzondere prestatie
hadden neergezet. Ik deed toen weer
mee en we eindigden als zesde. In
het jaar dat we wonnen, leken we on
overwinnelijk.’
Ber Dekker was als trainer verant
woordelijk voor het Uitgeester oranje
succes. ‘Toen het toernooi begon, waren
wij niet de favoriet voor de eindzege. We
hebben dan ook boven verwachting
gepresteerd. Zo heb ik het toernooi ook
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Foto: Orange Pictures

leden terugkeerde als hoofdtrainer bij FC
Uitgeest kwam het allemaal weer boven.
Het was fantastisch voor de club.’
De invloed van Gerrits op het resultaat was naar eigen zeggen vrij gering.
‘Ik had met Rachid van Velzen en Robert
van L eeuwen twee zeer talentvolle aanvallers. De hele groep had trouwens
behoorlijk wat in zijn mars. Ze trainden
fantastisch, het waren talentvolle jongens
en ze waren gretig. Desondanks begonnen
we onbevangen aan het toernooi. Toen we
eenmaal de fi nale hadden gehaald, wilden we die winnen ook. De jongens wilden
natuurlijk de deur uit vliegen. We moesten
nogal lang wachten voordat we eindelijk
de finale mochten spelen’, reconstrueert
Gerrits de pinkstermaandag.
Het was zeer nat, die pinksterdagen van
1990. Wout Gerrits was al die dagen op
de club. ‘Ik was helemaal doorweekt toen
maandag de grote dag aanbrak.’ De grote
vraag was hoe Gerrits’ pupillen de ver
lokkingen van de van de feestavond op
zondag hadden weerstaan. Tot zijn genoegen zag hij maandag dat het goed zat.
‘Het waren jonge jongens, het waren nog
niet van die drinkers en konden ook wel
tegen een stootje.’

€ 25 korting!

Hans Starreveld, USVU-aanvoerder Gerben Tromp en Leander van Rees kunnen hun
geluk niet op. Foto: Hein Tromp

FC Uitgeest
Voetbalacademie FC Twente
Canada
Cruz Azul
Senegal

Nu met de jubileumeditie van het ICGT
voor de deur beschouwt Wout Gerrits de
toernooiw inst niet als een van de hoogte
punten uit zijn loopbaan. ‘Die toernooizege zo aan het begin van mijn carrière
was leuk, maar uiteindelijk gaat het om de
kampioenschappen en periodetitels die je
als hoofdtrainer behaalt.’
Op vrijdag 21 mei spelen de twee voor
malige winnaars USVU en VVU tegenelkaar.
De aftrap is om 20.40 uur.
Kijk voor het volledige programma op
www.icgt.nl
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Ben jij erbij in
Zuid-Afrika?

Zuid-Korea

A
e
l
Pou
SC Heerenveen

Poule B

FC Utrecht
USA
Clube Atlético Mineiro
KSC Lokeren
Japan

Exclusief voor de lezers van Regio Voetbal Magazine

Wil je snel en eenvoudig het allergoedkoopste

Je ontvangt 25 euro korting op CheapTickets.nl

vliegticket naar het WK voetbal in Zuid-Afrika? Op

bij een volgende boeking van een vlucht of

CheapTickets.nl vind je een groot aanbod van de

zonvakantie naar een willekeurige bestemming.

meest voordelige vluchten naar steden over de

* invult in het boekingsproces
Indien je de code VOET*

hele wereld.

bij het veld ‘Actie-code’,
’, wordt er direct 25 euro
verrekend op het totaalbedrag.

CheapTickets.nl wenst je alvast een goede reis!

Op de website vind je in één overzicht de beste deals naar de mooiste bestemmingen.

Op zaterdag 22 mei om twaalf uur opent FC Uitgeest het toernooi
tegen Cruz Azul.

* Deze code is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties of voor chartervluchten, hotels of autohuur.

Groen Gras

Limmen F5-FC Velsenoord F1
17 april 2010 11.10 uur

Foto Orange Pictures

AAN DE STAMTAFEL…

BIJ VAN RUYSDAEL
Foto’s: Orange Pictures

Peter Zonneveld heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. De Heemskerker
werd groot bij ADO’20. Toen hij bij de Heemskerkse hoofdklasser op een zijspoor raakte,
koos Zonneveld drie jaar terug voor het ambitieuze DEM. Aan het begin van dit seizoen
wist Zonneveld al dat dit zijn laatste jaar zou zijn. Zittend aan de stamtafel bij Van
Ruysdael kijkt hij tevreden terug. ‘Met de promotie naar de eerste klasse heb ik mijn
carrière mooi kunnen afsluiten.’

Je bent nu vierendertig. Ben je niet
bang dat je spijt krijgt van je beslissing?

‘Met de promotie naar de eerste
klasse heb ik mijn carrière mooi
kunnen afsluiten’
pagina 14

‘Wat is het juiste moment? Nu heb
ik het goed afgemaakt. Ik ben altijd basisspeler geweest en als
je langer doorgaat, komt er een
moment dat een trainer voor een
ander kiest. Hoewel ik dat niet uit
de weg ga, is het mooi geweest zo.
Ik merk dat het langer duurt voordat ik na een wedstrijd ben hersteld.
Sinds december heb ik ook een kind
en het voetballen slokt nu eenmaal
veel tijd op. Ik heb een mooie tijd
gehad en het wordt tijd dat jongere jongens het overnemen. Het is
goed zo.’
Waarom vertrok je drie jaar terug
bij ADO’20?
‘In mijn laatste jaar hing ik onder

Cees Bruinink tussen het eerste en
tweede in. Ik heb er toen voor ge
kozen om in het tweede te gaan spelen. Bruinink koos voor een ander.
Hij vond mij niet beweeglijk en explosief genoeg voor een positie op
het middenveld. Dat hij voor een ander koos, is zijn goed recht, al kwam
het wel hard aan. Ik had immers negen jaar in de basis gestaan. Ik heb
toen alles op een r ijtje gezet. Kon ik
het nog opbrengen om drie keer per
week te trainen om vervolgens tien
minuten te mogen invallen?’
Toen je besloot om weg te gaan,
stonden de clubs zeker voor je in
de rij?
‘Alleen DEM heeft mij gebeld. Ze
hadden niet verwacht dat ik het gesprek aan zou gaan. In hun ogen
was ik toch een beetje mister ADO.
In het verleden kon ik naar EDO en

Rijnsburgse Boys, maar daar ben ik
nooit op ingegaan. Bij DEM waren ze
dan ook verrast dat ik het gesprek
wel aan wilde gaan.’
Was het niet vreemd om na al die
jaren ADO’20 voor een andere club
uit te komen?
‘Dat was best wel vreemd. Ik had
natuurlijk mijn hele leven bij ADO’20
gespeeld en het niveau was ook wel
minder dan dat ik gewend was.
Verder was alles perfect geregeld.
Ze doen bij DEM veel voor de selectie en ook de technische staf is
prima. Ik ben ook goed opgevangen.
Ze vonden het wel mooi dat ik bij
DEM wilde spelen. O verigens maak
ten Erik Lina, Ibrahim Goktas en
Martijn Timmer in datzelfde jaar
ook de overstap van ADO’20 naar
DEM. De laatste twee jaar was ik
aanvoerder, ze vonden mij dus een
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Foto: Erik Gevaert

gezellige groep en sfeer is belangrijk voor het resultaat. Ik ben een
sfeergevoelige jongen. De promotie met DEM naar de eerste klasse
is natuurlijk ook een hoogtepunt.
Na de winterstop hebben we een
uitstekende serie neergezet.’

‘Ik denk dat ADO’20 weer een
herkenbaar gezicht moet krijgen door
met eigen jongens te gaan spelen’
belangrijke schakel. Ik heb ook een
mooi afscheid gehad.’
Heeft ADO’20 nog geprobeerd jou
op andere gedachten te brengen?
‘Daar ben ik wel teleurgesteld over
geweest. Het is jammer dat het zo
gelopen is. Dat ik niet meer speelde, was de keus van de trainer en
dat jaar hebben ze het ook goed gedaan, dus misschien is het ook niet
zo heel erg vreemd. Zo gaat het in
de voetballerij.’
DEM of ADO’20?
‘De clubkleuren van ADO’20 en DEM
verschillen niet zo veel haha. Beide
clubs hebben hun charme. Ik zal
dan ook straks zowel wedstrijden
van ADO’20 als van DEM bezoeken.
Het is wel jammer dat echte ADOjongens nu bij DEM spelen. Bij DEM
is het eerste en het tweede wel
meer een eenheid.’
Hoe heb jij de perikelen bij ADO’20
ervaren?
‘Ze hadden natuurlijk de ambitie
uitgesproken om in de Topklasse
te spelen, maar ik denk dat het
pagina 16

voor ADO’20 lastig te realiseren is
om daarin een rol van betekenis te
spelen. Daarvoor zijn de financiële
middelen niet toereikend. Ik denk
dat ADO’20 weer een herkenbaar
gezicht moet krijgen door met eigen jongens te gaan spelen. Een
herkenbaar elftal trekt publiek. Het
is jammer dat weinig eigen jongens
een echte kans in het eerste krijgen. Vroeger zat er 1500 man, dat
is niet meer zo. Het is alleen lastig eigen jongens in te passen op
hoofdklasseniveau. De jeugd speelt
te laag om stappen te maken. De A1
van DEM speelt hoger dan die van
ADO’20.’
Hoe kijk je terug op je voetbal
carrière?
‘Ik heb natuurlijk mooie dingen
meegemaakt. Met ADO heb ik voor
de Amstel Cup tegen NAC, Cambuur en FC Utrecht gespeeld. Vooral die wedstrijd tegen Utrecht in de
Galgenw aard was geweldig. Er zaten vijfduizend man en die maakten
een lawaai. Met ADO’20 wonnen we
ook de Amtsel Cup en de Supercup,
wat natuurlijk ook geweldig was.
Ik vond de eerste jaren bij ADO’20
sowieso erg leuk. We hadden een

Wie was er belangrijk voor jouw
voetbalcarrière?
‘Roy Wesseling was wel een trainer
die alles uit een speler kon halen.
Verder heb ik veel opgestoken van
Michel Doesburg en Frank van der
Geest. Zij waren in het veld het verlengstuk van Rob Witschge en Rob
de Kip, die overigens ook uitstekende trainers waren.’
Heb je alles eruit gehaald wat
erin zat?
‘Dat denk ik wel. Er is ooit belangstelling geweest van Volendam,
maar die is nooit concreet geworden. Bij ADO’20 speelde ik in de A2
en ik zou in een vriendenteam gaan
spelen. Toen kwam er bij toeval een
plaatsje vrij in de tweede selectie,
waarna ik op mijn twintigste debuteerde in het eerste van ADO’20. Ik
heb ruim tien jaar in het eerste van
ADO gespeeld. Als ik toen in een
vriendenteam was gaan voetballen,
was het dus allemaal anders gelopen.’
Wat ga je straks het meeste missen?
‘Ik denk toch wel de wedstrijdspanning op zondag en de sfeer in de
kleedkamer. Ik ben blij dat ik straks
niet meer hoef te trainen in slecht
weer en ik hoef mij ook niet meer
op te laden voor de oefenwedstrijden als het is afgelast.’
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ven, is een bekerwedstrijd met SV Half-

helften met Nico waren ongeëvenaard.

weg tegen het toen ook al roemruchte

Met Nico en zijn vrouw hebben we een

IJsselmeervogels. ‘In een duel met

gezellige tijd gehad.’

Jaan de Graaf brak ik mijn jukbeen op
drie plaatsen. Een paar weken later

Peter Lambert was in de ogen van

schakelde IJsselmeervogels trouwens

Van Splunter de beste trainer. ‘Ik heb

AZ uit in het grote bekertoernooi.’

Peter hoog zitten. Hij stond tussen ons
in, maar als het nodig was stond hij bo-

Van Splunter voelde zich direct thuis bij

ven de groep. Hij was goed in teambuil-

SCC. ‘Het was een leuke groep waar ik

ding en had verstand van het spelletje.’

mee voetbalde. We hadden ook wel succes. Zo werden we in 1983 kampioen en

Ironisch genoeg was Lambert er ver-

promoveerden we naar de vierde klas-

antwoordelijk voor dat Van Splunter op

se. We hebben lang in die vierde klasse

38-jarige leeftijd zijn laatste wedstrijd

gespeeld’, stelt de clubman in hart en

in de hoofdmacht van de Castricumse

nieren. ‘ Echte dieptepunten heb ik niet

zaterdagclub speelde. ‘We moesten een

uit de oude doos

meegemaakt. Er zat altijd wel een stij-

beslissingswedstrijd spelen om degra-

gende lijn in.’

datie uit de vierde klasse af te wenden.

Peter van Splunter: de buitenspelvalkoning van SC Castricum

Het kampioenselftal van SC Castricum in 1983. Peter van Splunter staat tweede van links.

Peter van Splunter is een liefhebber pur sang. De nu zestigjarige Van Splunter speelt nog steeds
wekelijks zijn partijtje met de veteranen van FC Castricum, de club die ontstond na de fusie tussen
SC Castricum en CSV. Veertien jaar speelde Van Splunter als eerste elftalspeler in het maagdelijk
wit van SCC, waarin hij zich ontpopte als de ongekroonde koning van de buitenspelval.

In die wedstrijd werd ik door Lambert
Moeiteloos somt Van Splunter de trai-

gewisseld. Ik geloof dat Jan Vonk er

ners op waar hij onder voetbalde.

voor mij in kwam. Lambert koos toen

‘Naast Arie Hof waren dat Hans Pe-

voor een jongere speler. Ik begreep

rels, Bank Nanne, Willem Borggreve,

daar toen helemaal niets van. Achteraf

Nico Van der Aar en Peter Lambert.

kan ik wel zeggen dat hij groot gelijk had.

Dat waren ze volgens mij’, klinkt het ge-

Die wedstrijd wonnen we overigens wel.’

gen tellen, ontpopte hij zich als uit-

decideerd uit Van Splunters mond.

In die laatste jaren in het eerste speelde

stekende laatste man. Dat hij goed uit

Van Splunter als eigenaar van twee ben-

de voeten kon op die positie was voor

Van Splunter is er de man niet naar

zinestations een opmerkelijke dubbel-

Van Splunter geen verrassing. ’Ik had

om mensen te beschadigen. Dus op de

rol, want het was de tijd dat sponsoring

een goed inzicht en ik kon goed koppen.
Dan kun je als laatste man goed uit de

In die laatste jaren in het eerste speelde
Van Splunter een opmerkelijke dubbelrol

voeten.’
Als centrale verdediger kreeg hij ook

vraag wie van deze illustere namen de

zijn intrede deed in het amateurvoetbal.

de titel ’de koning van de buitenspelval’.

Overigens kwam Peter van Splunter

langs het duin een prachtig voetbalveld

slechtste trainer was, volgt een even

‘Ik speelde in het eerste en was ook

‘Wij hadden een goed ingespeelde de-

de club. Jarenlang was hij voorzitter

bij toeval bij het toenmalige SC Castri-

ontwaarde, wist de nu in Heiloo woon-

diplomatiek als clichématig antwoord.

hoofdsponsor. Het was trouwens niet

fensie en daardoor konden we goed op

van de Castricumse club en nu werft

cum terecht. Na zijn voetbalcarrière bij

achtige FCC’er het: hier wil ik voetballen.

‘Van iedere trainer steek je wel wat op’,

zo dat ik als sponsor de opstelling be-

buitenspel spelen. Tegen ons stonden

hij sponsors voor de fusieclub. Er gaat

SV Halfweg zag het ernaar uit dat Van

Het complex werd toen nog gedeeld door

zegt Van Splunter die Willem Borggre-

paalde haha.’

aanvallers vaak buitenspel en dat kwam

bijna geen dag voorbij dat Van Splunter

Splunter in 1974 de kleuren van Limmen

CSV en SCC en als rechtgeaard zater-

ve ’een legendarische trainer’ noemt.

geen tijd aan FC Castricum besteedt.

zou gaan verdedigen. Zesendertig jaar na

dagvoetballer koos hij voor SCC. ‘Ik wist

‘We hebben wat afgelachen met die

Peter van Splunter begon bij SC Castricum

vlagde. Daarom noemde de krant mij de

De veteraan doet het graag. ‘Ik heb altijd

dato weet Van Splunter nog precies hoe

toen niet dat de club een jaar later naar

man. Zo zei hij een keer tegen Dub

als spits, maar naarmate de jaren gin-

koning van de buitenspelval.’

veel voor de club over gehad en er ook

het ging. ‘Ik speelde mee met Limmen

Wouterland verhuisde.’

Stuifbergen dat hij beter kon schaatsen

veel voor teruggekregen’, zegt hij ergens

in een oefenwedstrijd. Er stond daar een

halverwege het interview.

trainer langs de kant te brullen. Ik kon de

Veel kan Van Splunter zich niet meer

man amper verstaan, want hij kwam uit

herinneren van zijn debuut. ‘Ik heb geen

Over wie de gezelligste trainer was,

Dat FC Castricum zijn inspanningen

het buitenland. Ik dacht: wat moet ik hier.

idee tegen wie ik mijn eerste wedstrijd

hoeft de clubicoon van FC Castricum

waardeert, is duidelijk. Van Splunter

De trainer in kwestie was Ilias Iliopoulos.

speelde. Het zal wel Opperdoes zijn

niet lang na te denken. ‘Dat was met af-

is namelijk een van de weinige en mis-

Later kwam ik erachter dat Ilias een

geweest’, zegt hij met een kwinkslag.

stand Nico van der Aar. Tijdens de trai-

schien wel enige amateurvoetballer

verschrikkelijk aardige man was.’

‘Ik weet wel dat Arie Hof onze trainer

ningen was hij bloedfanatiek. Hij deed

was. Een aardige en ook wel gezellige

ook altijd mee met partijtjes en was er

man.’

een meester in om -als we een partijtje

Peter van Splunter is vergroeid met

naar wie een plein is vernoemd.
Het Peter van Splunterplein is weliswaar

De overgang van Limmen kwam op

te vinden op het sportcomplex Noord

losse schroeven te staan en toen Van

End, maar toch.

Splunter langs de Zeeweg reed en daar
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dan voetballen.’

met kleine doeltjes speelden- van grote
Wat Van Splunter nog goed is bijgeble

afstand raak te schieten. Maar de derde

niet doordat onze grensrechter partijdig

Als Peter van Splunter een elftal mocht samenstellen met spelers met wie
hij bij SC Castricum speelde, ziet dat er als volgt uit:

Peter Welbedacht
Frans Kok	

Peter van Splunter		

Peter Elbers

Klaas Dekkers

Hans de Koning		

Gerard Balm		

Jan Weber

Dub Stuifbergen		

Maurice Laan		Louis Hendriks

						
Trainer: Peter Lambert
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De eindstand

1.

Raimondo Palmas
KSV (vr.)
Tristan Ooms
Hugo Boys
3. Willem Roemer	
FC Castricum (vr.)
4. René van Marsbergen	
Meervogels’31 (zat.)
Edwin Veenstra	
HSV
6. Han Visscher	
Meervogels’31
Ron Bouman	
RKVV DEM
8. Ernst Ranzijn	
Zeevogels
Jos van Veelen	Limmen	
Erwin Römer	SV WMC
11. Jaap Schilder	
AFC’34
Nico van den Berghe	
Jong Hercules
13. Wim Twisk	
Zeevogels (vr.)
14. 	Sander Veraart	
De Kennemers (vr.)
15. Werner Hoekstra	SV WMC (zat.)
16. Ron Weinbrecher	
Alkmaarsche Boys
17. Cock Vijzelaar	SV WMC (vr.)
Herman Brethouwer	
RKVV DEM (vr.)
19. Fred Bischot	SV Wijk aan Zee	
Pim Kaagman	SVW’27
21. Rowdy Bakker	
ODIN’59
22. Rajesh Bishesar	
AFC’34 (zat.)
Johan Rutz	
Egmondia
Ed Noorlander	
Kolping Boys (vr.)
25. Annika Winkel	SV Wijk aan Zee (vr.)
26. Danny Brands
FC Velsenoord	
27. Wim van Kol
ADO’20 (vr.)
28. Martin de Groot	
De Kennemers
29. Misja Goesinne	SV Vrone (zat.)
30. Gerrit Boerman	SV Koedijk	
Alex Beek	
Alcmaria Victrix (zat.)
32. Rob Hoff	
De Foresters (vr.)
33. Peter van der Slikke	
ODIN’59 (vr.)
34. Rob de Kip	
Reiger Boys
35. Arnold de Block	
Reiger Boys (vr.)
36. Ivar Boerebach	SV Beverwijk	
37. Pim Boersen	Limmen (vr.)
38. Jorgen Heurter	SV Vrone	
39. Richard Homan	
Alkmaarsche Boys (zat.)
40. Mark Kranendonk	
FC Castricum	
41. Jurg Bosman	
FC Uitgeest	
42. Jeroen Kroes
Alcmaria Victrix
Jenneke Gul
Egmondia (vr.)
44. Delano Snijders
Flamingo’s’64
Jan Oldenhove	Sint Adelbert	
46. Jort van der Meulen	
Vitesse’22
47. Marcel Faber	
De Foresters
48. Peter de Groot	
KSV
Faouzi Bessais 	SV Koedijk (vr.)
50. Mark Nijholt	
Alkmaarsche Boys (vr.)
51. Robin Ernest	
Kolping Boys
Ihab Matta	
HSV (vr.)
53. Mark Pauli	
Jong Holland	

200	punten	
200	punten
199	punten
192	punten	
190	punten
186	punten
186	punten
184	punten
184	punten
184	punten
182	punten
182	punten
180	punten
179	punten
178	punten
177	punten
176	punten
176	punten
175	punten
175	punten
174	punten
173	punten
173	punten
173	punten
171	punten
170	punten
169	punten
168	punten
167	punten
166	punten
166	punten
164	punten
163	punten
161	punten
160	punten
159	punten
158	punten
157	punten
155	punten
154	punten
153	punten
152	punten
152	punten
150	punten
150	punten
149	punten
148	punten
143	punten
143	punten
137	punten
136	punten
136	punten
124	punten

Foto: Orange Pictures
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Sinds 1948 een begrip in Castricum.
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Begin jij

?

Bij ons begin je met vakantie!

Gezocht:

(junior) .NET webdeveloper
Zoek jij een bedrijf waarin creatieve en heldere broncode centraal
staat en waar jij graag jouw steentje wilt bijdragen? Dan bieden wij
jou een kans om in een jong, dynamisch team te werken.

Wat voor collega zoeken wij?
• Gedegen kennis van .NET, JavaScript, SQL en CSS
• AJAX, PHP en MySQL is een pré
• Enige ervaring met projectmatige ontwikkeling
van dynamische websites en internet applicaties
• Communicatief sterk en een goede beheersing van
de Nederlandse en Engelse taal
• Nauwkeurig, kwaliteitgericht, flexibel en
initiatiefrijk

Wat bieden wij?
• Een geheel verzorgde vakantie
voor 2 personen*
• Fulltime of parttime aanstelling
• Uitstekende werksfeer, zelfstandige functie
met mogelijkheden voor veel eigen inbreng
• De kans om een essentiële bijdrage te
leveren aan de groei van het bedrijf
• Alle gelegenheid voor persoonlijke groei
• Gezellige derde helft :-)
* Vraag naar de voorwaarden

Ook toe aan vakantie?
Stuur een e-mail (ikwilopvakantie@swatvertising.nl) of bezoek
onze website voor jouw scoringskansen: www.swatvertising.nl

doordachte huisstijlen, exclusieve webdesigns,
hoogwaardige e-mail & hosting, intelligente
webapplicaties
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